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40 sider…
12 Vedlegg….
…laaaang tid (mars 2019)…..
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En framtidsrettet og bærekraftig kommune
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Arealer og arealplan, Fremtidig Næringsstruktur
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Senterstruktur:

Arealer og arealplan, Senterstruktur
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Næringsanalysen og Kunnskapsgrunnlag……
(NHO, SINTEF, OXFORD, SSB osv.)
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Temaplan 
for Næring

Temaplan 
for Næring

- Temaplan for næring (1 av totalt 23) er under utarbeidelse ihht. vedtak i Fellesnemda 8.mars 2019

1. Temaplan for Næring bygges rundt de 6 FN satsningsområdene i Samfunnsdelen
2. Mål hierarkiet fra Samfunnsdelen (8 + 28) er styrende for Temaplan for næring (~15 mot næring)
3. Temaplan for næring har delindikatorer for næringsutvikling som er knyttet opp mot mål i Samfunnsdelen
4. Næringspolitiske føringer fra Intensjonsavtalen vil bygges inn i Temaplan for næring
5. Temaplan for næring vil videreføre mange innsatsområder i ‘gamle’ næringsplaner
6. Temaplan for næring omfatter 8 prioriterte næringsfaglige innsatsområder
7. Utstrakt involvering og dialog underveis innad i kommunen og med nabo-kommuner, fylke, næringslivet og 

ulike interesseorganisasjoner
8. Temaplan for næring skisserer utstrakt samarbeidsmodell/partneravtale med bl.a. Asker Næringsforening
9. Næring har historisk ikke hatt egen Virksomhetsplan -> handlingsdelen lages som vedlegg til Temaplanen
- Mål om Politisk sluttbehandling av Temaplan for næring i Formannskapet & Kommunestyre ila 1H 2021

Temaplan næring-inkl. landbruk, grunnleggende oppbygging
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Temaplan næring 2020-2032
Oppsummering dialogmøter i 2019/20
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Oppsummering av 1. dialogmøtet, 3 tema

Oppsummert;
➢ 35+ deltakere fra næringslivet i de 3 kommunene

✓ Varierende forståelse for Bærekraftmålene relativt til næringslivet
✓ Stor enighet om de viktigste prinsippene for et konkurransekraftig næringsliv
✓ Næringsanalysen ble godt mottatt

➢ Næringslivet ønsket videre involvering i Temaplan arbeidet

Viktige premisser for Temaplan for næring

1. Asker Kommune og de 6 prioriterte Bærekraftmålene (alle 3 perspektiv)…
-hva er viktig for Næringslivet?

2. 7 viktige premisser for et konkurransekraftig næringsliv…
-hva er viktigst i et 20-års perspektiv?

3. Langsiktige analyser mot 2040, Næringsanalysen…
-synspunkter?

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJi7qvraDlAhXLxIsKHcIvAUgQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.standard.no%2Ftoppvalg%2Fom-oss%2Fbaerekraft%2Fbaerekraftsmal11%2F&psig=AOvVaw3Vveyt_9pS1Ff2xOAChJaN&ust=1571300396884299
https://www.google.no/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fncce.no%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2FM%25C3%2591l-17-CMYK-1024x1024.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fncce.no%2Ffns-baerekraftsmal-paa-dagsorden%2F&docid=G_WH17ez9pvcCM&tbnid=3ReMseT4rscamM%3A&vet=10ahUKEwi-0cm6r6DlAhWSxosKHX3ZBSQQMwiOASg2MDY..i&w=1024&h=1024&bih=932&biw=1920&q=fns%20b%C3%A6rekraftsm%C3%A5l&ved=0ahUKEwi-0cm6r6DlAhWSxosKHX3ZBSQQMwiOASg2MDY&iact=mrc&uact=8
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Oppsummering av 2. dialogmøtet, Mentometer

Spørreundersøkelse rundt Vertskapsattraktivitet (skala 1-5)
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Oppsummering av bransjedialoger, 8 tema

Oppsummert;
➢ 13 møter à 2 timer – drøyt 50 deltakere
➢ Møtene satt sammen bransjevis og geografisk

✓ Stor grad av felles grunn og samforståelse
✓ Fokus på omdømme og bolig for unge
✓ Ønsker handling på bærekraftområdet
✓ Ramsalt kritikk av tjenesteområdet Plan og Bygg

➢ Næringslivet ønsket videre involvering i Temaplan arbeidet

Tema som er viktig for næringsattraktivitet

1. Areal

2. Samferdsel

3. Bolig

4. Omdømme og bærekraft

5. Tilgang på arbeidskraft

6. Stedsutvikling

7. Nettverk og møteplasser

8. ‘ledende på næringsutvikling’?
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Oppsummering av 3. dialogmøtet, 10 tema

Oppsummert;
➢ 35+ deltakere fra næringslivet i de 3 kommunene

✓ Stor enighet rundt 6 av de 10 viktige innsatsområdene
✓ Samferdsel, Infrastruktur & kollektivtilbud etterlyst
✓ Må ikke glemme fokus på eksisterende næringsvirksomhet
✓ Fokus på investormiljøer

➢ Næringslivet ønsket videre involvering i Temaplan arbeidet

Viktige innsatsområder i Temaplan for næring

1. Bærekraft

2. Grønn konkurransekraft

3. Arealer og arealplan

4. Nye næringer

5. Anskaffelser

6. ‘invester i Asker’ funksjon

7. Gründere

8. Innovasjonsmiljøer

9. Samarbeid i regionen

10. Opplevelsesnæringer inkl. overnatting, servering 
og gårdsturisme

(Skala 1-10)
Innsats
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Nye Asker. 
Store ambisjoner på næringsutvikling

a) Den nye kommunen skal være ledende i landet på næringsutvikling

b) Næringsutviklingen i den nye kommunen skal baseres på de lokale 
fortrinn i de ulike deler av kommunen

c) Den nye kommunen skal ha en særskilt satsning på å tiltrekke og 
støtte opp om gründere/ entreprenører som ønsker å starte bedrift i 
kommunen

d) Næringspolitikken skal bygges opp rundt de etablerte bedrifter samt 
satsning på nyetableringer

e) Det etableres en strategi for opplevelsesnæringen i den nye 
kommunen basert på kystkultur, historie og reiseliv
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For Asker er det framskrevet en befolkningsvekst på mellom 20 900 – 23 400 mot 
2040, avhengig av valgt utbyggingsretning. Ved å beregne etter metoden i forrige 
avsnitt, gir dette en vekst på ca. 12 000 nye arbeidsplasser, totalt 49 000 i 2040. 
Dette betyr en årlig gjennomsnittlig vekst er ca. 600

Fram mot 2040 vil sentrale Asker med Asker sentrum, Holmen og Billingstad vil 
ha en stor betydning med sine om lag 24 000 arbeidsplasser som utgjør 70% av 
Askers omtrent 37 000 arbeidsplasser. Områdene er viktige som følge av 
kunnskapsintensive kontorarbeidsplasser med høy verdiskapning (85% av Asker) 
og som inngår i det regionale arbeidsmarkedet. Det å vedlikeholde sentrale 
Askers posisjon og samtidig løfte prioriterte tettsteder nærmere det regionale 
arbeidsmarkedet blir hovedoppgaven i et 20–års perspektiv. 

Den lave egendekningsgraden av arbeidsplasser i Røyken (49 %) og Hurum (61 
%) medfører en betydelig andel utpendling for mange som bor i dette området. 
Det er derfor viktig at arbeidsplassveksten her i større grad er av typen industri, 
bygg og anlegg, varehandel, motor og vognreparasjon samt kunnskapsintensive 
virksomheter som bedre utnytter kortreist lokal arbeidskraft med universitets-
eller høyskoleutdannelse. Flere lokale arbeidsplasser vil bidra til en positiv 
stedsutvikling og bidra til mindre transportbehov.

Landbruksnæringen i den nye kommunen utgjør et samlet areal på 38 km2 dyrka 
mark, ca. 10 prosent av totalarealet og med bare 255 årsverk og en svært 
beskjeden verdiskapning. Hvordan løfte verdiskapningen i landbruksnæringen?



Dialogmøter - Temaplan næring  2020 -2032 - Høringsforslag  14

https://app.powerbi.com/reports/f35092c4-d7ff-4d34-b489-d969bc2c8516/ReportSectionc6e9ca493edade73d040?pbi_source=PowerPoint
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NHOs Kommune-NM 2020 
(tall fra 2019) 

Asker 

(nye) 

Bærum Kongsberg Ullensaker Lier Ås 

       

Totalt – samlet plassering 13 2 6 9 10 12 

       

Del-plasseringer 2019        

• Næringsliv (4 parametere) 7  2 18 9 3 170 

• Arbeidsmarked (4 parametere) 52 3 39 56 42 40 

• Demografi (3 parametere) 95 76 57 1 46 8 

• Kompetanse (3 parametere) 43  3 1 46 142 6 

• Kommuneøkonomi (5 parametere) 7  1 34 8 22 6 

Status for næringsutvikling i Asker 
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Pluss +++++ Minus -------

Næringsliv 7

Inntekt (10) Næringsvariasjon (48)

Kjøp private tjenester (8) Privat sysselsetting (46)

Arbeidsmarked 52

Sykemeldte (50) Lav sysselsettingsandel (lav
egendekning grunnet høy 
utpendling 16-66 år) (264)

Uføre (13)

Arbeidsledige – (162)

Demografi 95

Befolkningsvekst (51)

Forholdet yngre/eldre (177)

Innflytting (106)

Kompetanse 43

Teknisk/vitenskapelig utdanning (19) Fagprøver (348)

Høyere utdanning (12)

Kommuneøkonomi 7

Eiendomsskatt (1) Administrasjonsutgifter (88)

Forholdet inntekter/utgifter i kommune (6) Aldring (61)

Betalingsevne (65)

Utfordringsbildet (næringsklima)
NHOs Kommune-NM 2020 , relativ rangering av norske kommuner
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• Asker syd, der næringsutviklingsarbeidet legger til grunn at markedskreftene for investeringer er svakere enn i 
sentrale Asker. Infrastruktur, kollektivtilbud, arealkrevende næringsvirksomhet, landbruket samt 
opplevelsesnæringene er områder hvor kommunen kan agere utløsende for å tiltrekke investeringer eks. gjennom en 
‘Invester i Asker’ - funksjon

• Arealeffektivitet i landbruket, Jordbruksareal og produktiv skog utgjør 57% av kommunens totalareal og det 
sysselsetter 237 årsverk (enkeltmannsforetaket kommer i tillegg) og med begrenset verdiskapning relativt til andre 
næringer. Det ville vært en fordel for sysselsetting og verdiskapning om deler av de uproduktive skogsområdene (eks. 
langs E134) kunne vært benyttet til næringsformål på en måte som hensyntar miljø, naturmangfold og dagens 
skogsdrift.

• Nye næringer, Sintef sin rapport om Nye muligheter for Verdiskapning i Norge lister seks hovedområder, hvor fem 
underområder er ansett å være realistiske mulighetsområder for ny næringsutvikling i kommunen. Asker kommune 
kan være lagspiller gjennom anskaffelser, eierskap- og arealpolitikken

• Kommunale tjenester, kultur, eldreomsorg, skoler og barnehager har stor betydning for bosetting og 
næringsutviklingen, herunder også lokale innkjøp. Næringslivet påpeker særlig byggesak tjenesten som utfordrende 
der forutsigbarhet, servicegrad og ‘få til’ holdning ønskes i større utstrekning

• Akademia, Etter at Varehandelens høyskole flyttet ut av Asker har det ikke vært et utdanningstilbud ut over 
videregående nivå i kommunen. BI, helseutdanning Oslo Met og Simula har flyttet far Bærum til Oslo. For Asker og 
Bærum, med kort avstand til flere universitetsmiljøer og høyskoler, er det store muligheter for å inngå samarbeid som 
inkluderer det lokale næringslivet. Gjennomføring av utviklingsprosjekter, nye utdanningstilbud eks. på 
sirkulærøkonomi området er eksempel på realistiske løsninger

• Samferdsel, Næringslivet i Asker setter gode samferdselsløsninger øverst på sin prioriteringsliste. Kollektivtilbudet er 
godt i sentrale Asker, men blir mindre dekkende for befolkningen og næringslivets behov jo lenger syd en kommer. I 
2021 vil det bli utarbeidet en temaplan for samferdsel der kommunens behov og muligheter for å påvirke 
samferdselsmyndighetene er store

Utfordringsbildet (lokale særforhold)
Av lokale og kommuneinterne forhold kan følgende nevnes;
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Innsatsområder og 
strategier 2020-2032
- Totalt 8 innsatsområder

- Totalt 40 strategier

- (2 områder der premissene er definert utenfor temaplanen)
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Temaplan næring 2020-2032, åtte innsatsområder

Lav Kommunens muligheter for påvirkning Høy
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Høy

Lav

= premisser utenfor næringsplanen

b) Arealer og
arealbestemmelser

a) Infrastruktur og 
samferdsel

3. Landbruk

6. Grønn 
konkurransekraft

4. Opplevelses-
næringer

7. Samarbeid og
nettverk

1. Eksisterende næringer
(unntatt landbruk og opplevelsesnæringer)

8. Omdømme og 
synlighet

2. Gründerskap og 
innovasjonsmiljøer

5. Nye næringer

[8]

[7]
[8]

[3]

[3]

[3]

[5]

[3]

[ ] = antall strategier, totalt 40
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1. Eksisterende næringer (unntatt landbruk og opplevelsesnæringen)

Strategi;

• Asker kommune skal bidra til å øke andelen kunnskapsintensive arbeidsplasser, 
herunder også innen forskning

• Asker kommune skal som arealmyndighet tilrettelegge for at næringsvirksomhet 
etableres med rett bedrift på rett sted

• Asker kommune og næringslivet skal sammen bidra til utvikling og forsvarlig bruk av 
ny velferdsteknologi og til mer aldersvennlige lokalsamfunn

• Asker kommune skal tilrettelegge for samarbeid med næringslivet og andre aktører om 
innovasjonstiltak, herunder nye teknologiske løsninger og tjenester

• Asker kommune skal i arbeidet med tettstedsutvikling samarbeide aktivt med 
næringene handel, service- og personlig tjenesteyting

• Asker kommune skal sammen med bygge- og anleggsbransjen bidra til økt bærekraft 
gjennom fremtidsrettede energi- og klimavennlige løsninger

• Asker kommune og næringslivet skal sammen med Viken fylkeskommune stimulere til 
at flere tar fagutdanning

• Asker kommune skal i samarbeid med næringslivets organisasjoner og 
toneangivende bedrifter arbeide for økt internasjonal markedsføring og rekruttering

Temaplan næring- Innsatsområder og strategier
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2. Gründerskap og innovasjonsmiljøer
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3. Landbruk
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Reiseliv- og opplevelsesnæring

Det etableres en strategi for opplevelsesnæringen i den nye kommunen 
basert på kystkultur, historie og reiseliv. 

4. Opplevelsesnæringer
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5. Nye næringer
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Grønn konkurransekraft
Rapporter fra bransjene

6. Grønn konkurransekraft
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7. Samarbeid og nettverk
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Anskaffelser, styrke lokalt næringsliv

?
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‘Invester i Asker’ funksjon – særlige fokusområder, eks. Asker syd
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8. Omdømme og synlighet
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Indikatorer for plan-
perioden 2021-2024

- Temaplan Næring rapporteres årlig ifm. kommunens årsmelding. 

- Det foretas en egen resultatvurdering, analyse av mål og utvalgte 
indikatorer.
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Temaplan næring, Indikatorsett

Indikatorer næring Kilde 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Være blant topp 10 på samlet 

plassering i NHOs Kommune-NM
NHO 12 12 13 12 12 11 10

Være blant topp 3 i Viken på samlet 

plassering i NHOs Kommune-NM
NHO 5 5 5 4 3 3 3

Veksten i arbeidsplasser skal minst 

være lik 50 % av veksten i 

befolkningen

SSB 56 % 168 % 9 % >50 % >50 % >50 % >50 %

Andelen som er bosatt og sysselsatt i 

egen kommune skal øke fra år til år
SSB 41,9 % 42,3 % 41,4 % 41,4 % 42,0 % 42,5 % 43,0 %

Nasjonalt jordvernmål om 

begrensning i omdisponering skal 

opprettholdes også for Asker (dekar)

SSB 23 260 90 15 15 15 15

resultat ambisjon
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Foreløpig Tiltaksplan 2021-2024 
Vedlegg 8.1.1

- ikke prioritert i tid/må sees i sammenheng med bl.a. koronasituasjonen i 2021

- mange tiltak er videreføring og/eller forsterkning av pågående arbeid

- flere tiltak kan være koblet mot mer enn en strategi

- hovedrollen til kommunen er å være pådriver og tilrettelegger

- (ikke uttømmende – vil bli justeringer)
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Temaplan næring- Foreløpig tiltaksplan 2021 -2024 (noen eksempler)

Strategi for eksisterende næringer Foreløpig tiltaksliste for eksisterende næringer

Asker kommune skal bidra til å øke andelen kunnskapsintensive 
arbeidsplasser, herunder også innen forskning

- Utrede og foreslå etablering av  Invester i Asker - funksjonen med tilhørende rammeverk
- Gjennomføre omdømme kampanjer med fokus på lokalt næringsliv og tilhørende næringsklima i Asker
- Sikre kunnskap om og etablering av attraktive bolig og næringsarealer
- Arbeide for økt imøtekommenhet på kommunale tjenester relatert til etablering av nye arbeidsplasser 

Asker kommune skal som arealmyndighet tilrettelegge for at 
næringsvirksomhet etableres med rett bedrift på rett sted

- Etablere status for bruk og planlagt bruk av eksisterende arealer og bygg
- Løpende oppdatering av oversikt over tilgjengelige arealer og bygg
- Arbeide aktivt for og fremstå som en servicevennlig næringskommune        

Asker kommune og næringslivet skal sammen bidra til utvikling og 
forsvarlig bruk av ny velferdsteknologi og til mer aldersvennlige 
lokalsamfunn

- Bidra til at anskaffelser innen helse og velferd området åpner for ny teknologi og nye tjenester fra lokalt 
næringsliv og unge bedrifter
- Jevnlig gjennomføre pilotprosjekter på helse og velferd området i samarbeid med relevante selskaper og 
kompetansemiljøer

Asker kommune skal tilrettelegge for samarbeid med næringslivet 
og andre aktører om innovasjonstiltak, herunder nye 
teknologiske løsninger og tjenester

- Aktivt tilrettelegge for kompetanse og teknologiutveksling sammen med Senter for Innovasjon og Læring 
(SEIL) 
- Bidra til at anskaffelser åpner mer for ny teknologi og nye tjenester fra lokalt næringsliv og unge 
bedrifter
- Arbeide for flere pilotprosjekter på relevante kommunale tjenesteområder

Asker kommune og næringslivet skal sammen med Viken 
fylkeskommune stimulere til at flere tar fagutdanning

- Arbeide aktivt for å etablerer en studieretning for sirkulærøkonomi i Videregående skole
- Sammen med næringslivet arbeide for flere lærlingeplasser samt gjennomføre og kåre Årets lærling 
- Gjennomføre omdømme kampanjer med fokus på yrkesfag og behovet for faglært arbeidskraft
- Stimulere til fagarbeiderskap gjennom aktivt samarbeid med Ungt Entreprenørskap og lokalt næringsliv 

Strategi for gründere Foreløpig tiltaksliste for gründere

Asker kommune og Viken fylkeskommune skal sammen arbeide 
for økt overlevelsesrate blant nyetablerte selskaper

- Bidra til at kompetanse møtes gjennom investor treff, mentor program og kobling til eksisterende 
næringsliv
- Sammen med næringslivet gjennomføre og kåre årets gründer i Asker
- Gjennomføre omdømme kampanjer med fokus på gründerskap og samhandling med virkemiddelapparatet
- Sammen med etablerertjenesten og kompetansemiljøer utløse en større andel gründermidler fra 
virkemiddelapparatet

Strategi for innovasjonsmiljøer Foreløpig tiltaksliste for innovasjonsmiljøer

Asker kommune skal aktivt jobbe sammen med Osloregionen og 
Viken fylkeskommune om kompetansetilbud til co-
working/innovasjonsmiljøer og unge vekstbedrifter

- Medvirke til etablering av to til tre nye kompetansehevingstilbud overfor co-working / 
innovasjonsmiljøer årlig
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Prosessen 
videre/Tidsplan

• 6 dialogmøter ifm. Høringsrunden (+1 politisk?)

• 9,10 & 11 Feb. samt 16,17 & 18 Feb.

• Næringslivet, Kommuner & fk, medlemsorg. og LSU

• Innspill? 
- synspunkter på Innsatsområder og Strategier
- synspunkter på Tiltaksplan
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Utarbeidelse av Næringsplan 2020-2032
Beslutning i Fellesnemnda 8. mars 2019

Framdriftsplan justert høsten 2019 og nå sist des. 2020 (Korona)

Felles-
nemnda

Delprosjekter/utredninger Koordinere
Kommuner/fylker

Politisk Næringsliv/ReferansegruppeDet offentlige Prosjektgruppen

8. mar 19                       mar mar apr 6.mai 19                         mai                              jun jul

aug sep-nov                                                       11.des 19                              des-jan                       21. jan 20                  feb-mar mar-aug

Delprosjekter/utredninger Off. forankring med fylkeskommuner

Møte næring + 
andre

Utarbeide 
Forslag til  innhold med mål

Spørreundersøkelse

Formann
skap

15. des 20

Innhente data & analyse
Forslag 

hovedmål
Møte næring

+ andre

Spørre-
undersøkelse

Viktighet

Innhente data
Etablere
prosjekt

Dialogmøter
Bransjer

50 personer

Skrive utkast plan 
og tiltak

Formann-
skap

Skrive forslag 
plan og tiltak

aug 15.sep 19                 aug-okt 20. okt 20                   okt-nov                                                          jan-15.mars                

Spørre-
undersøkelse

Korona

Skrive forslag 
plan og tiltak

Formann
skap

Høring – 9 
uker, Møte 

nærings/andre

Justering plan 
og tiltak

Kommune 
styre

Mai 21?

Korona

Pr. 15.12.20

Plan 
forskjøvet

Korona

Formann
skap

Formann
skap

April 21?
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Gi innspill

Høring: Temaplan for næring 2020 - 2032 | Asker kommune

Du kan gi innspill via elektronisk skjema (krever innlogging):
Send høringssvar via elektronisk skjema

Du kan også sende innspill som e-post eller brev. Vennligst merk 
emnefelt/konvolutt med "Høring temaplan næring".

E-post:
post@asker.kommune.no

Brev:
Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken

Har du spørsmål?
Ta kontakt med asbjorn.flo@asker.kommune.no

https://www.asker.kommune.no/naringsliv/horing-temaplan-for-naring/
https://www.asker.kommune.no/soknadsskjemaer/skjemaer-samfunnsutvikling/offentlig-horing---horingssvar/
mailto:post@asker%20kommune.no
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asbjorn.flo@asker.kommune.no
9160 1290

Takk for oppmerksomheten
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